
หมายเหตุ ณ วนัที ณ วนัที

31 มนีาคม 31 มนีาคม

2559 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 769,492        1,186,746     714,214        1,122,022     

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 5 711,185        667,393        49,466          49,215          

เงินใหกู้ย้มืระยะสนั 13 - - 2,533,800     2,165,744     

สินคา้คงเหลือ 2,919,815     2,296,415     - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 35,370          27,477          4,057            1,833            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,435,862     4,178,031     3,301,537     3,338,814     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผือขาย 3,600            2,200            - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - - 12,013,047  12,013,047  

เงินลงทุนระยะยาวอืน 2.5 1                   1                   - -

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 4,645,035     4,841,597     14,758          14,802          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 50,011          65,127          49,152          63,920          

ค่าความนิยม 3,456,014     3,456,014     - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9 35,240          31,938          11,715          10,553          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 9, 15.2 186,478        322,025        103,752        133,937        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 8,376,379     8,718,902     12,192,424  12,236,259  

รวมสินทรัพย์ 12,812,241  12,896,933  15,493,961  15,575,073  

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2559

หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที ณ วนัที

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2559 2559
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หมายเหตุ ณ วนัที ณ วนัที

31 มนีาคม 31 มนีาคม

2559 2559

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 2,127,301     2,044,148     - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 10 937,939        1,343,255     45,763          80,766          

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11, 13 276,923        206,327        270,596        200,000        

เงินกูย้มืระยะสนั 13 - 201,822        2,401,273     2,253,588     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 55,569          48,651          - -

หนีสินหมุนเวยีนอืน 33,887          56,626          10,073          11,060          

รวมหนีสินหมุนเวยีน 3,431,619     3,900,829     2,727,705     2,545,414     

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 13 - 270,596        - 270,596        

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 191,540        171,269        54,610          50,304          

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 191,540        441,865        54,610          320,900        

รวมหนีสิน 3,623,159     4,342,694     2,782,315     2,866,314     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2559

หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที ณ วนัที

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2559 2559

- 2 -



หมายเหตุ ณ วนัที ณ วนัที

31 มนีาคม 31 มนีาคม

2559 2559

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน  

หุน้สามญั 

หุน้สามญั 8,421,540,848 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 8,421,541     8,421,541     8,421,541     8,421,541     

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั

หุน้สามญั 8,421,540,848 หุน้

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  ชาํระครบแลว้  8,421,541     8,421,541     8,421,541     8,421,541     

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

หุน้สามญั 3,258,625     3,258,625     3,258,625     3,258,625     

ใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้สินสภาพ 130,202        130,202        130,202        130,202        

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 12 337,304        337,304        337,304        337,304        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุน) (2,949,590)   (3,582,666)   563,974        561,087        

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 2,972            1,855            - -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 9,201,054     8,566,861     12,711,646  12,708,759  

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (11,972)        (12,622)        - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,189,082     8,554,239     12,711,646  12,708,759  

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,812,241  12,896,933  15,493,961  15,575,073  

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ณ วนัที

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2559

หน่วย : พนับาท 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2559 2559
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งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

ณ วนัที



2559 2558 2559 2558

รายไดจ้ากการขาย 4,636,957        3,866,220        - -

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 105,960           47,269             

ตน้ทุนขาย (4,154,266)      (3,783,359)      - -

ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - (94,605)            (92,918)            

กาํไร (ขาดทุน) ขนัตน้ 482,691           82,861             11,355             (45,649)            

รายไดอื้น 6,804 98,344 14,382 98,359

ค่าใชจ่้ายในการขาย (58,944)            (41,630)            - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (150,628)          (125,680)          (5,543)              (4,990)              

ค่าใชจ่้ายอืน - - - (1,548)              

ตน้ทุนทางการเงิน (23,887)            (36,491)            (15,022)            (21,527)            

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 256,036           (22,596)            5,172               24,645             

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (26,783)            (12,475)            296                  294                  

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 229,253           (35,071)            5,468               24,939             

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนื

รายการทีตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

500                  (700)                 - -

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรเบ็ดเสร็จอืน (100)                 - - -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนืรวมสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 400                  (700)                 - -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 229,653           (35,771)            5,468               24,939             

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 229,026           (34,948)            5,468               24,939             

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 227                  (123)                 - -

229,253           (35,071)            5,468               24,939             

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 229,425           (35,646)            5,468               24,939             

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 228                  (125)                 - -

229,653           (35,771)            5,468               24,939             

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพนืฐาน 0.03 (0.00) 0.00 0.00

จาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉลยีถ่วงนําหนัก 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หุ้น  

บาท  

หมายเหตุ

13

ผลกาํไร (ขาดทุน) ทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่า

  ของเงินลงทุนเผือขาย

9

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2559

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม 



2559 2558 2559 2558

รายไดจ้ากการขาย 13,855,737      12,481,812      - -

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ - - 317,880           159,634           

ตน้ทุนขาย (12,380,725)     (11,915,136)     - -

ตน้ทุนการใหบ้ริการ - - (287,847)          (270,137)          

กาํไร (ขาดทุน) ขนัตน้ 1,475,012        566,676           30,033             (110,503)          

รายไดอื้น 37,431             132,313           51,342             127,412           

ค่าใชจ่้ายในการขาย (166,762)          (127,689)          - -

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (442,887)          (395,540)          (15,579)            (13,240)            

ค่าใชจ่้ายอืน - - - (4,289)              

ตน้ทุนทางการเงิน (76,393)            (108,691)          (47,713)            (64,491)            

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 826,401           67,069             18,083             (65,111)            

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (188,520)          (44,576)            (15,820)            990                  

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 637,881           22,493             2,263               (64,121)            

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนื

รายการทีตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าของเงินลงทุนเผือขาย 1,400               1,100               - -

(280)                 - - -

รายการทีตอ้งไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (4,546)              - 780                  -

388                  - (156)                 -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอนืรวมสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (3,038)              1,100               624                  -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 634,843           23,593             2,887               (64,121)            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 637,234           22,680             2,263               (64,121)            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 647                  (187)                 - -

637,881           22,493             2,263               (64,121)            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 634,193           23,777             2,887               (64,121)            

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 650                  (184)                 - -

634,843           23,593             2,887               (64,121)            

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพนืฐาน 0.08                 0.00 0.00 (0.01)                

จาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉลยีถ่วงนําหนัก 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 8,421,540,848 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2559

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ

13

9

บาท  

หุ้น  

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรเบ็ดเสร็จอืน

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัองคป์ระกอบของกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน



ทุนทอีอก ส่วนเกนิมูลค่า ใบสําคญั รวม ส่วนได้เสียที รวม

และชําระแล้ว หุ้นสามญั แสดงสิทธิ จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้ ส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่มอีาํนาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทจีะซือหุ้น ทุนสํารอง จดัสรร บริษัทใหญ่

สินสภาพ ตามกฎหมาย (ขาดทุน)

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 เมษายน 2558 8,421,541      3,258,625       130,202     334,596       (3,734,180) 499          8,411,283            (12,592)                  8,398,691            

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด

    สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 - - - - 22,680       1,097       23,777                  (184)                       23,593                  

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2558 8,421,541      3,258,625       130,202     334,596       (3,711,500) 1,596       8,435,060            (12,776)                  8,422,284            

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 เมษายน 2559 8,421,541      3,258,625       130,202     337,304       (3,582,666) 1,855       8,566,861            (12,622)                  8,554,239            

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด

    สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 - - - - 633,076     1,117       634,193                650                        634,843                

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2559 8,421,541      3,258,625       130,202     337,304       (2,949,590) 2,972       9,201,054            (11,972)                  9,189,082            

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม

กาํไรเบ็ดเสร็จอนื

ผลกาํไรทยีงัไม่เกดิขึน

- 6 -

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จากการวดัมูลค่าของเงนิลงทุนเผอืขาย

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท 

องค์ประกอบอนืของส่วนของผู้ถือหุ้น



ทุนทอีอก ส่วนเกนิมูลค่า ใบสําคญั รวม

และชําระแล้ว หุ้นสามญั แสดงสิทธิ จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทจีะซือหุ้น ทุนสํารอง จดัสรร

สินสภาพ ตามกฎหมาย (ขาดทุน) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 เมษายน 2558 8,421,541      3,258,625       130,202     334,596       509,621      12,654,585

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 - - - - (64,121)       (64,121)                

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2558 8,421,541 3,258,625 130,202 334,596 445,500 12,590,464

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 เมษายน 2559 8,421,541      3,258,625       130,202     337,304       561,087      12,708,759          

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวดสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 - - - - 2,887          2,887                    

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2559 8,421,541 3,258,625 130,202 337,304 563,974 12,711,646

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
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กาํไร (ขาดทุน) สะสม

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2559

หน่วย : พนับาท 

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 826,401     67,069       18,083       (65,111)      

รายการปรับปรุง:

เงินปันผลรับ -         (52,560)      -         (87,500)      

การปรับปรุงดว้ย (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 2,669         (3,239)        1                 2,063         

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 402,197     390,769     20,782       20,385       

การปรับปรุงดว้ยค่าใชจ่้ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15,724       13,782       5,087         4,952         

ดอกเบียรับ (3,226)        (2,580)        (43,925)      (39,286)      

ดอกเบียจ่าย 76,393       108,691     47,713       64,491       

รายการปรับปรุงจากรายการอืนทีไม่ใช่เงินสด 4.2 1,549         17,469       4                 -         

1,321,707  539,401     47,745       (100,006)    

เงินสดจากลูกหนีการคา้ (เพิมขึน) ลดลง (51,050)      216,244     -         -         

เงินสดจากลูกหนีอืน (เพิมขึน) ลดลง 7,534         (6,516)        2,152         14,599       

เงินสดจากสินคา้คงเหลือ (เพิมขึน) ลดลง (658,489)    688,122     -         -         

เงินสดจากเจา้หนีการคา้ลดลง (346,841)    (435,672)    -         -         

เงินสดจากเจา้หนีอืนลดลง (47,421)      (58,608)      (27,340)      (15,731)      

เงินสดรับ (จ่าย) อืนจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4.3 15,829       (17,842)      20,599       (4,579)        

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 241,269     925,129     43,156       (105,717)    

การปรับปรุงดว้ยเงินสดทีเกิดจากการกูย้มื 4.4 (84,272)      (104,108)    (53,630)      (52,789)      

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (94,790)      (29,928)      (9,845)        (5,646)        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 62,207       791,093     (20,319)      (164,152)    

หน่วย : พนับาท

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2559

งบกระแสเงินสด

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม 



หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินปันผลรับ -         52,560       -         87,500       

ดอกเบียรับ 2,307         2,754         40,604       38,663       

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 713            2,656         23              4                 

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (161,545)    (167,553)    (5,478)        (1,525)        

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,267)        -         (2,267)        -         

เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัและบริษทัอืน -         -         (568,056)    (839,422)    

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -         -         200,000     765,000     

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (160,792)    (109,583)    (335,174)    50,220       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มื 83,153       403,332     147,685     836,491     

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มื (401,822)    (1,306,452) (200,000)    (804,969)    

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (318,669)    (903,120)    (52,315)      31,522       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (417,254)    (221,610)    (407,808)    (82,410)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 เมษายน 1,186,746  708,600     1,122,022  478,516     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัท ี31 ธันวาคม 4.1 769,492     486,990     714,214     396,106     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2559

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : พนับาท
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งบการเงนิรวม 

บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย


